
Voor wie
Dit symposium is bedoeld voor activiteitentherapeuten en activiteitenbegeleiders, 
werkzaam binnen revalidatie, re-integratie, resocialisatie. 

Waar & Wanneer
Het symposium vindt plaats in:
Flevoziekenhuis, Hospitaalweg 1, 1315 RA Almere

Auto: Je kunt parkeren bij parkeergarage Hennepveld en Hospitaalgarage
(€ 9,50 per dag). 
Openbaar vervoer: Met de trein stap je uit op station Almere Centrum.
Van daaruit loop je het centrum in en volg je de winkelstraat tot je op het 
marktplein uitkomt. Als je het plein rechtdoor oversteekt, loop je tegen de 
hoofdingang van het Flevoziekenhuis aan (± 10 minuten lopen). 

Kosten
De deelnamekosten bedragen € 80,- per persoon. 

Aanmelden
Je kunt je per e-mail aanmelden via WAARRR2014@gmail.com o.v.v.
naam/namen, naam van uw organisatie en je telefoonnummer.
Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van € 80,- per deelnemer op
rekeningnummer NL72 INGB 0792350014 t.n.v. J. Knollenburg en/of
W. v. Cappelle o.v.v. WAARRR en je naam/namen.
Het maximum aantal deelnemers is 110.
De toelating gebeurt op volgorde van inschrijving. 

Bij annulering voor 15 oktober 2014 worden de inschrijfgelden minus € 25,00 administra-

tiekosten gerestitueerd. Bij annulering na 15 oktober 2014 vindt geen restitutie plaats.

Wel kan iemand anders in jouw plaats deelnemen. 

Contactpersonen 
Activiteitenbegeleiders Flevoburen:
Laura Hulsbosch   lhulsbosch@zorggroep-almere.nl 
Marian van der Brug mvanderbrug@zorggroep-almere.nl

Meer informatie 
www.waarrr.nl

UITNODIGING

    Symposium  

“WAARRRnaartoe?”

Vrijdag 7 november 2014
Flevoziekenhuis Almere



“WAARRRnaartoe?“ Programma

De Werkgroep Activiteitentherapie / Activiteitenbegeleiding in 

de Revalidatie, Re-integratie en Resocialisatie (WAARRR) nodigt 

jou van harte uit voor het symposium “WAARRRnaartoe?” in het 

Flevoziekenhuis op vrijdag 7 november 2014.

De WAARRR biedt een platform aan activiteitentherapeuten/-be-

geleiders om zich te organiseren en de beroepsuitoefening te ver-

sterken en ondersteunen in diverse sectoren. De WAARRR is volop 

in ontwikkeling. De werkgroep groeit en nieuwe leden melden zich 

aan. Dat is ook hard nodig in deze roerige tijden in de zorg. De 

geluiden uit het werkveld zijn verschillend. Er vallen ontslagen en 

tegelijkertijd ontstaan er mooie, nieuwe initiatieven. 

Tijdens het symposium gaan we hierover met elkaar in gesprek. 

Het thema “WAARRRnaartoe?” biedt kans om dieper in te gaan 

op de actualiteit. Wat verandert er in onze sector? Welke veran-

deringen brengt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 

mee voor onze organisaties en cliënten? Welke bestaande ini-

tiatieven en ideeën zijn waardevol voor de ontwikkeling van 

activiteitentherapeuten/-begeleiders? 

Flevoburen, Centrum voor Geriatrische Revalidatie, en Poliklinische 

Revalidatie van De Trappenberg beschikken over een eigen vleugel 

in het Flevoziekenhuis. Uiteraard nemen we een kijkje in de keuken 

van deze revalidatie-afdelingen. Verder is er naast een interessant 

programma alle tijd om vakgenoten te ontmoeten en ervaringen uit 

te wisselen. We zien je graag tegemoet op het symposium!

Hartelijke groet,

Commissieleden WAARRR

09.30 uur Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening en korte inleiding door dagvoorzitter

 Gérard Hendriks 

10.15 uur Presentatie: Invloed van de WMO op ons vakgebied

 Erna Koekkoek

11.00 uur Pauze, koffie

11.15 uur Presentatie: De meerwaarde van de activiteitentherapie  
 bij diagnose en behandeling van patiënten binnen de  
 Psychiatrische afdeling van het Algemeen ziekenhuis  
 (PAAZ).

 Rob Snoeij

12.00 uur Lunch

13.00 uur Presentatie: Toepassing van oplossingsgerichte   

 gesprekstechnieken 

 Eric Albers 

13.45 uur Rondleidingen revalidatie-afdelingen Flevoburen en  

 De Trappenberg, Informatiemarkt

15.00 uur Presentatie: project Rehab-4-life 

 Sietske Jans-Kuperus 

15.45 uur Afsluiting 

16.00 uur Gezamenlijke informele borrel



Dagvoorzitter Gérard Hendriks
Gérard Hendriks heeft als andragoog (veranderkundige) organi-

satiekunde en personeelsmanagement gedoceerd, studenten ge-

coacht en modules ontwikkeld voor middenkader in de gezond-

heidszorg. Naast zijn docentschap aan de Hogeschool van Arnhem 

en Nijmegen werkt hij als trainer/coach bij Het Laar, Centrum voor 

werk en persoonlijke ontwikkeling. In zijn werk begeleidt hij pro-

fessionals in de zorg bij het aangaan van en omgaan met verande-

ringen in een turbulente wereld.

Erna Koekkoek
Erna Koekkoek werkt als docent aan de opleiding Sociaal Pedago-

gische Hulpverlening van de Hogeschool Windesheim. Ze is haar 

loopbaan begonnen met diverse uitvoerende en ondersteunende 

functies in het welzijnswerk. Inmiddels werkt ze 15 jaar voor de so-

ciale opleidingen op Windesheim en richt ze haar aandacht op kwa-

liteitszorg en management in zorg en welzijn. Vanuit dit perspectief 

besteedt ze in haar lessen vooral aandacht aan de nieuwe eisen die 

in het kader van de veranderingen in de AWBZ en de Jeugdzorg 

gesteld worden aan professionals.

Rob Snoeij
Rob Snoeij werkt al 20 jaar als psychiater. Hij heeft onder andere ge-

werkt op een crisisdienst en op een adolescentenafdeling. Nu werkt 

hij in het Centrum voor ouderen- en ziekenhuispsychiatrie binnen het 

Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch op de kliniek en polikliniek 

voor volwassenen. Zijn interesse ligt bij autisme en psychiatrie bij ver-

standelijke beperking.

Eric Albers
Eric Albers heeft ervaring met alle soorten van hulpverlening. In het 

werken met mensen met een verstandelijke kwetsbaarheid, in de 

psychiatrie, tbs, maatschappelijke opvang, revalidatie en met zwerf-

jongeren ervaart hij altijd weer dat mensen zelf prima weten hoe 

hun herstel vorm moet krijgen. ‘De ervaringsdeskundigheid van de 

cliënt moet het uitgangspunt en startpunt zijn van elke behande-

ling,” vertelt Eric Albers. “En wij professionals dan? Wij moeten 

even wachten en maar één ding doen; nuttige vragen stellen om 

die mens en zijn/haar mogelijkheden beter te leren begrijpen en 

gebruik te maken van die ervaringsdeskundigheid. Nuttige vragen 

stellen dus. Maar….wat zijn nuttige vragen? Dat is een gespreks-

techniek, die je kunt leren. In deze presentatie is het doel om min-

stens drie nuttige vragen aan te leren.” 

Sietske Jans-Kuperus
Sietske Jans-Kuperus levert met haar ervaring als supervisor, coach 

en maatschappelijk werker een bijdrage aan Rehab-4-life.

Rehab-4-Life is een project dat onderzoekt hoe een ‘centrale coach’ 

een cliënt met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en zijn/haar 

naasten kan helpen thuis het leven weer op te pakken en mee te 

blijven doen aan het maatschappelijk leven. Het coachen vindt thuis 

en op afstand (via Skype) plaats. Binnen het project houdt Sietske 

zich voornamelijk bezig met de ontwikkeling van het profiel van de 

coach van de multi-problematiek en coacht zij de NAH-coaches in 

hun rol binnen het project.

Introductie sprekers


